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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Kultur- og 
Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at det er absolut nødvendigt, at brugen af kunstig intelligens (AI) inden for 
uddannelses- og kultursektorerne samt i den audiovisuelle sektor respekterer de 
grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder og værdier fuldt ud, herunder privatlivets 
fred, beskyttelsen af personoplysninger, ikkeforskelsbehandling samt ytrings- og 
informationsfriheden, således som de er nedfældet i EU-traktaterne og i Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; glæder sig i denne 
henseende over Kommissionens hvidbog om kunstig intelligens og opfordrer 
Kommissionen til at inkludere uddannelsessektoren, begrænset til de områder, der 
udgør en betydelig risiko, i de fremtidige lovgivningsmæssige rammer for AI-
applikationer med høj risiko;

2. minder om, at AI kan give anledning til partiskhed og dermed til forskellige former for 
forskelsbehandling på grundlag af køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske træk, sprog, religion eller tro, politiske eller andre synspunkter, tilhørsforhold 
til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel 
orientering; minder i denne forbindelse om, at alles rettigheder skal sikres, og at 
initiativer vedrørende AI ikke må være diskriminerende på nogen måde;

3. understreger, at denne form for forudindtagethed og forskelsbehandling kan opstå som 
følge af datasæt, som allerede er partiske, og dermed afspejle den eksisterende 
forskelsbehandling i samfundet; understreger, at AI skal undgå partiskhed, der fører til 
forbudt forskelsbehandling, og ikke må gentage forskelsbehandlingsprocesserne; 
understreger nødvendigheden af at tage højde for disse risici ved udformningen af AI-
teknologier samt vigtigheden af at samarbejde med leverandører af AI-teknologi med 
henblik på at lukke de vedvarende smuthuller, der fremmer forskelsbehandling, og 
henstiller, at de hold, som beskæftiger sig med udformning og udvikling af AI, bør 
afspejle den diversitet, som er i samfundet;

4. bemærker, at anvendelsen af AI på uddannelsesområdet giver en lang række 
muligheder, f.eks. for at lette adgangen til information, forbedre forskningsmetoder eller 
forstå indlæringsprocessen hos studerende og i overensstemmelse hermed tilbyde dem 
en målrettet undervisning, samtidig med at brugen af AI indebærer en risiko for så vidt 
angår lige adgang til uddannelse og læring på et til stadighed yngre alderstrin samt for 
sårbare og historisk set ugunstigt stillede grupper; opfordrer til at sikre den fornødne 
infrastruktur for dataudveksling mellem applikationer og offentlige forskningsenheder; 
påpeger, at lighed og inklusion er centrale værdier, og at der ved udformningen af AI-
politikker på uddannelsesområdet bør tages behørigt højde for disse værdier; opfordrer 
til, at AI anvendes på en ikkediskriminerende måde inden for uddannelsessektoren; 
minder om de risici og den forskelsbehandling, som nyligt udviklede AI-værktøjer, der 
anvendes til skoleindskrivning, kan give anledning til, og opfordrer til, at disse tilpasses 
snarest muligt; understreger behovet for en grundig vurdering af de AI-værktøjer, der 
anvendes inden for uddannelsessektoren, med henblik på at identificere den 
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indvirkning, som disse værktøjer har på børns rettigheder;

5. anerkender, at anvendelse af digitale teknologier og AI-teknologier kan bidrage til at 
udvikle stadig mere effektive uddannelsesredskaber og føre til et mere inklusivt 
samfund ved at bekæmpe traditionelle former for forskelsbehandling, herunder 
manglende adgang til tjenester, ved i overensstemmelse med EU's retsakt om 
tilgængelighed at tilbyde uddannelse i ugunstigt stillede lokalsamfund og til personer 
med handicap og andre kategorier af europæiske borgere, der ikke har tilstrækkelig 
adgang til uddannelse, samt ved at give adgang til tilstrækkelige læringsmuligheder;

6. understreger, at fordelene ved AI bør deles med alle dele af samfundet, således at ingen 
lades i stikken; understreger behovet for fuldt ud at tage hensyn til de særlige behov hos 
de mest sårbare grupper såsom børn, personer med handicap, ældre og andre grupper, 
der er i risiko for udstødelse; udtrykker sin bekymring over den begrænsede adgang til 
internettet i visse regioner på tværs af EU og opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gøre en vedvarende indsats for at forbedre 
telekommunikationsinfrastrukturerne;

7. anerkender mulighederne for at anvende AI inden for kultursektoren med henblik på at 
udvikle musik, kunst og andre kulturelle udtryksformer; understreger, at ytringsfrihed er 
en vigtig frihedsrettighed og værdi, og at et flerformet kulturelt landskab er af stor værdi 
for samfundet; opfordrer Kommissionen til at holde sig disse værdier for øje, når den 
udarbejder sine forslag om AI;

8. glæder sig over Kommissionens plan om at ajourføre handlingsplanen for digital 
uddannelse med henblik på at gøre den mere ambitiøs og integreret i den forstand, at 
uddannelsessystemerne tilpasses den digitale tidsalder, især ved at sikre en bedre 
udnyttelse af data og AI-baserede teknologier; opfordrer alle aktører, både offentlige og 
private, til at arbejde tæt sammen om at gennemføre disse nødvendige reformer i 
uddannelsessektoren;

9. understreger vigtigheden af at sikre mere offentlig bevidsthed om AI på alle niveauer 
som et centralt led i at sætte offentligheden i stand til at træffe informerede beslutninger 
og bidrage til at styrke vores samfunds modstandsdygtighed; understreger, at dette også 
skal omfatte, at offentligheden informeres om risici i forbindelse med privatlivets fred 
og partiskhed i forbindelse med AI; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at 
medtage ovenstående i uddannelsesprogrammer og i programmer, der støtter 
kunstnerisk udfoldelse;

10. understreger det presserende behov for at uddanne offentligheden på alle niveauer i 
brugen af AI og udstyre alle europæiske borgere, herunder sårbare grupper, med 
grundlæggende digitale færdigheder, der muliggør lige sociale og økonomiske 
muligheder, samt behovet for at have IKT-programmer af høj kvalitet på alle niveauer i 
uddannelsessystemerne; opfordrer til ikke at undervurdere den kønsbestemte digitale 
kløft og til at træffe foranstaltninger til at afhjælpe den; glæder sig over den kommende 
ajourføring af dagsordenen for færdigheder for alle, der har til formål at gøre det muligt 
for alle at drage fordel af EU's digitale omstilling; understreger vigtigheden af at 
undervise lærere og undervisere, navnlig dem, der har ansvaret for mindreårige 
studerende, i brugen af AI; bemærker, at der stadig er en markant mangel på 
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kvalifikationer i den digitale sektor og i teknologisektoren; understreger betydningen af 
at diversificere denne sektor og tilskynde studerende, navnlig kvinder og piger, til ud 
over de kurser, som vedrører deres karrieremuligheder, at deltage i kurser inden for 
naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM), navnlig inden 
for robotteknologi og relaterede emner; opfordrer til, at der afsættes flere finansielle og 
videnskabelige ressourcer til at motivere talentfulde personer til at blive i EU og til at 
tiltrække personer med kvalifikationer fra udlandet; bemærker endvidere, at et 
betydeligt antal nystartede virksomheder beskæftiger sig med AI og med udvikling af 
AI-teknologier; understreger, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) vil få brug 
for yderligere støtte og AI-relateret uddannelse med henblik på at kunne overholde de 
digitale og AI-relaterede regler;

11. minder om, at navnlig databeskyttelse og privatlivets fred kan blive berørt af AI; 
fremhæver de i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 (den 
generelle forordning om databeskyttelse [GDPR])1 fastlagte principper som bindende 
principper for anvendelsen af AI; minder om, at alle AI-applikationer skal overholde 
EU's databeskyttelseslovgivning fuldt ud, navnlig GDPR og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/58/EF (e-databeskyttelsesdirektivet)2, der i øjeblikket er under 
revision;

12. minder om, at børn udgør en sårbar gruppe, der fortjener særlig opmærksomhed og 
beskyttelse; minder om, at automatiserede beslutninger om fysiske personer, der er 
baseret på profilering, når sådanne har juridiske eller tilsvarende følger, skal være 
strengt begrænsede og altid være underlagt et krav om retten til menneskelig indgriben 
og forklarlighed i henhold til GDPR; understreger, at dette især bør overholdes i 
uddannelsessystemet, hvor der træffes beslutninger om fremtidige chancer og 
muligheder; bemærker, at nogle få private virksomheder dominerer den 
uddannelsesteknologiske sektor (EdTech-sektor) i nogle medlemsstater, og mener, at 
dette bør undersøges nærmere på baggrund af EU's konkurrenceregler; minder kraftigt 
om, at oplysninger om mindreårige er strengt beskyttet af GDPR, og at børns 
oplysninger kun kan behandles, hvis de er fuldstændig anonyme, eller hvis indehaveren 
af forældremyndigheden over barnet har givet samtykke eller bemyndigelse hertil; 
opfordrer derfor til at styrke beskyttelsen og sikkerhedsforanstaltningerne inden for 
uddannelsessektoren, når der er tale om børns data; opfordrer til, at børn og deres 
forældre på en klar måde informeres om den tilladte anvendelse og behandling af børns 
data, herunder gennem bevidstgørelses- og informationskampagner;

13. understreger de specifikke risici, som er forbundet med brugen af AI-automatiserede 
anerkendelsesapplikationer, der i øjeblikket er under hastig udvikling; minder om, at 
børn udgør et særligt følsomt publikum; henstiller, at Kommissionen og 
medlemsstaterne forbyder automatiseret biometrisk identifikation såsom 
ansigtsgenkendelse til uddannelsesmæssige og kulturelle formål og i 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse 
af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og 
beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktiv om databeskyttelse inden for 
elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).
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uddannelsesmæssige og kulturelle faciliteter, medmindre brugen heraf er tilladt ved lov;

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indføre en forpligtelse til 
gennemsigtighed og forklarlighed i forbindelse med AI-baserede automatiserede 
individuelle beslutninger, der træffes inden for rammerne af offentligretlige beføjelser, 
og til at gennemføre sanktioner med henblik på at håndhæve sådanne forpligtelser; 
opfordrer til, at der indføres systemer, der som standard anvender menneskelig kontrol 
og menneskelig indgriben, og til at sikre muligheden for en retfærdig procedure, 
herunder også ret til klageadgang, og adgang til retsmidler; minder om, at 
automatiserede beslutninger om fysiske personer, der er baseret på profilering, når 
sådanne har juridiske eller tilsvarende følger, skal være strengt begrænsede og altid 
være underlagt et krav om retten til menneskelig indgriben og forklarlighed i henhold til 
GDPR;

15. opfordrer til, at der regelmæssigt gennemføres uafhængige revisioner med henblik på at 
undersøge, om de anvendte AI-applikationer og kontrolmekanismer er i 
overensstemmelse med specificerede kriterier, og til at sikre, at sådanne revisioner 
overvåges af en uafhængig myndighed med tilstrækkelige tilsynsbeføjelser; opfordrer 
til, at der indføres specifikke stresstests med henblik på at bidrage til og håndhæve 
overholdelsen;

16. påpeger, at AI kan spille en yderst vigtig rolle i den hastige udbredelse af 
desinformation; opfordrer derfor Kommissionen til at vurdere de risici, der kan opstå på 
grund af den AI-assisterede spredning af desinformation i det digitale miljø, og til at 
fremsætte forslag til henstillinger vedrørende bl.a. tiltag mod AI-baserede trusler mod 
frie og retfærdige valg og demokrati; bemærker, at deepfakes også kan anvendes til at 
manipulere valg, sprede desinformation og til andre uønskede handlinger; bemærker 
endvidere, at de immersive oplevelser, der lettes ved hjælp af AI-teknologier, også kan 
udnyttes af ondsindede aktører; anmoder Kommissionen om i denne henseende at 
foreslå henstillinger, herunder eventuelle restriktioner, med henblik på at sikre passende 
beskyttelse mod brugen af disse teknologier til ulovlige formål; opfordrer også til, at der 
foretages en vurdering af, hvordan AI kan anvendes til at bekæmpe desinformation; 
opfordrer Kommissionen til at sikre, at ethvert fremtidigt regelsæt ikke fører til censur 
af det individuelle indhold, som brugere har uploadet på lovlig vis; minder om, at der 
mere end nogensinde er brug for kritisk tænkning og evnen til at interagere med 
færdigheder og tillid til onlinemiljøet;

17. bemærker, at AI ofte anvendes til at muliggøre automatiseret beslutningstagning med 
algoritmer med henblik på til at sprede og sortere det indhold, der vises for brugerne; 
understreger, at disse algoritmer er en sort boks for brugerne; opfordrer Kommissionen 
til at undersøge måder, hvorpå algoritmer til begrænsning af indholdet optimeres for at 
fange deres brugeres opmærksomhed; opfordrer endvidere Kommissionen til at foreslå 
henstillinger med henblik på at øge brugernes kontrol med det indhold, de ser, og til at 
anmode AI-applikationer og internetplatforme om at gøre det muligt for brugerne at 
vælge at få vist indhold i en neutral rækkefølge for at give dem mere kontrol over den 
måde, hvorpå indholdet prioriteres i forhold til dem, herunder muligheden for at 
rangordne indholdet uden for deres normale indholdsforbrugsvaner og for helt at slå 
enhver form for indholdshåndtering fra;
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18. noterer sig den potentielle negative indvirkning af personaliseret reklame, navnlig 
mikromålrettet og adfærdsmæssig reklamering og vurdering af enkeltpersoner, navnlig 
på mindreårige, ved uden deres samtykke at gribe ind i enkeltpersoners privatliv og 
stille spørgsmål med hensyn til indsamlingen og anvendelsen af de data, der anvendes 
til at personalisere reklamer, tilbyde produkter eller tjenesteydelser eller fastsætte priser; 
opfordrer derfor Kommissionen til at indføre strenge begrænsninger med hensyn til 
målrettet reklamering baseret på indsamling af personoplysninger, først og fremmest 
ved at indføre et forbud mod adfærdsbaseret reklamering på tværs af platforme uden at 
skade SMV'erne; minder om, at e-databeskyttelsesdirektivet på nuværende tidspunkt 
kun tillader målrettet reklamering på basis af et forudgående samtykke, og at det i 
modsat fald er ulovligt; opfordrer Kommissionen til at forbyde anvendelsen af 
diskriminerende praksisser i forbindelse med leveringen af tjenester eller varer;

19. understreger, at hvad der er ulovligt offline, også skal være ulovligt online; bemærker, 
at AI-værktøjer potentielt kan anvendes og allerede nu anvendes til at bekæmpe ulovligt 
indhold online, men minder på det kraftigste om, at sådanne værktøjer forud for 
vedtagelsen af retsakten om digitale tjenester, som forventes at finde sted i slutningen af 
året, altid skal respektere de grundlæggende rettigheder, herunder især ytrings- og 
informationsfriheden, og ikke bør udvikle sig til at være en generel 
overvågningsforpligtelse for internettet eller til, at lovligt materiale, der spredes med 
henblik på uddannelsesmæssige, journalistiske, kunstneriske eller forskningsmæssige 
formål, fjernes; understreger, at algoritmer i forbindelse med indholdsmoderation kun 
bør bruges som en markeringsmekanisme, der er underlagt menneskelig indgriben, 
eftersom AI ikke kan skelne mellem lovligt, ulovligt og skadeligt indhold; bemærker, at 
vilkår og betingelser altid bør omfatte retningslinjer for brugerfællesskabet samt en 
klageprocedure;

20. bemærker fordelene og ulemperne ved AI i forbindelse med cybersikkerhed og dets 
potentiale i forhold til at bekæmpe cyberkriminalitet og understreger nødvendigheden 
af, at enhver form for AI-løsning er modstandsdygtig over for cyberangreb, samtidig 
med at de EU's grundlæggende rettigheder respekteres, navnlig beskyttelsen af 
personoplysninger og privatlivets fred; understreger vigtigheden af at overvåge, at AI 
anvendes på en sikker måde, og fremhæver nødvendigheden af, at den offentlige og den 
private sektor arbejder tæt sammen med henblik på at modvirke sårbarhed hos brugerne 
og imødegå de risici, som opstår i denne forbindelse; opfordrer Kommissionen til at 
vurdere behovet for bedre forebyggelse i forbindelse med cybersikkerhed og til at 
overveje nødvendigheden af at iværksætte afbødende foranstaltninger;

21. understreger, at den næste generation af digital infrastruktur og internetdækning er af 
strategisk betydning for at tilbyde AI-baseret uddannelser til europæiske borgere; 
opfordrer i lyset af covid-19-krisen Kommissionen til at udarbejde en strategi for et 
europæisk 5G-net, der sikrer Europas strategiske modstandsdygtighed og ikke er 
afhængig af teknologi fra stater, der ikke deler vores værdier;

22. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte anvendelsen af AI inden for 
digitaliseret kulturarv. 
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